
 
 

คู่มือแนะนําการชําระภาษีอากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



คํานํา 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง   เพราะเป็นหน่วยงาน
ที่ใกล้ชิดกับประชาชน   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ  ได้แก่ การอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคแก่ท้องถิ่น ต้ังแต่การจัดสร้างถนน การจัด
ตลาด งานสวัสดิการสังคมต่างๆ  เป็นต้น 

 สําหรับบทบาทหน้าที่ในด้านการเป็นผู้จัดเก็บภาษี ได้แก่ จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือน  
ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ  และยังมีภาษีบางชนิดที่รัฐเป็นผู้จัดเก็บแล้วจัดสรรให้ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมเป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีรายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนรัฐบาลจํานวนมาก   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทหน้าที่สําคัญ
ทางด้านการใช้จ่ายงบประมาณจํานวนสูง   ที่มีผลเชื่อมโยงต่อภาระหน้าที่ในการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีของผู้ที่
มีรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น กรมสรรพากร โดย สํานักงานสรรพากรภาค ๗ จึงจัดทําคู่มือแนะนําการเสียภาษีอากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการแนะนําและกํากับดูแล   
อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการประสาน
ข้อมูลระหว่างกัน  และขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยแนะนําคู่สัญญาหรือผู้มี
รายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบภาระหน้าที่ในการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยื่นแบบแสดง
รายการชําระภาษีให้ถูกต้องต่อไป 

 

 
 สํานักงานสรรพากรภาค ๗ 
              .กรมสรรพากร 

  พุทธศักราช ๒๕๕๕



 

สารบัญ 
 

           หน้า 
 
บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๑ 
บทที่ ๒ รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๒ 
รายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น     ๔ 
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล       ๖ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม        ๖ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        ๗ 
อากรแสตมป ์        ๗ 
ภาษีหัก ณ ที่จา่ย        ๘ 

บทที่ ๓ ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ       ๑๒ 
ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping)          ๑๕
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บทที่ ๑ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ตาม 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสําคัญ
อย่างยิ่งเพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

(๑)  เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวก ในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่  การจัดทําถนน  สะพาน  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

(๒)  เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย  รักษาความปลอดภัย  เช่น  งานดับเพลิง 
(๓)  เป็นงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความสําคญัต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การจัด 

การจัดให้มีหนว่ยบริการทางสาธารณสุข จดัให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็นต้น 
(๔)  เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น เพราะเป็นงานที่หากปล่อยใหป้ระชาชนดําเนินการเอง

อาจไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น เช่น การจัดให้มีโรงรับจํานํา  การจัดตลาด และงานต่างๆ ที่มีรายได้      
โดยสามารถเรียกค่าบริการจากประชาชน  

รูปแบบองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น สาระสําคัญมีดังนี ้
(๑)  เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และทบวงการเมือง 
(๒)  มสีภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
(๓)  มีอิสระในการปกครองตนเอง 
(๔)  มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
(๕)  มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
(๖)  มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
(๗)  มีอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
(๘)  มีอํานาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 
(๙)  มีความสมัพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
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บทที่ ๒ 
รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

๑. รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล 

๑. รายได้ที่จัดเก็บเอง ได้แก่ 
(๑.๑) รายได้จากค่าธรรมเนียม     
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ 
(๑.๒) รายได้จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๑.๓) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๑.๔) รายได้จากการพาณิชย์ 
(๑.๕).รายได้อื่นที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ เ ป็นขององค์การบริหารส่วน
จั งหวัด .เช่น .ค่ าตอบแทนรายปี  
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

๑.รายได้จัดเก็บเอง ได้แก่ 
(๑.๑).ภาษีจัดเก็บเองที่เป็นรายได้
ของเทศบาล ได้แก่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ 
อากรการฆ่าสัตว์และอากรรังนก
อีแอ่น 
(๑ .๒ ).รายไ ด้จากค่าธรรมเนียม 
ค่ า ใบอนุญาตและค่ าปรั บ .เ ช่ น 
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตาม
กฎหมายการสาธารณสุข ฯลฯ 
(๑.๓) รายได้จากทรัพย์สินของ
เทศบาล 
(๑.๔) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๑.๕) รายได้จากการพาณิชย์ 
(๑.๖) รายได้อื่นที่กฎหมายกําหนด 

๑. รายได้ที่จัดเก็บเอง ได้แก่ 
(๑.๑).ภาษีจัดเก็บเองที่เป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ ดิน .ภาษีป้าย 
ภาษีบํารุงท้องที่ อากรการฆ่าสัตว์ 
และอากรรังนกอีแอ่น 
(๑ .๒ ).รายไ ด้จากค่าธรรมเนียม 
ค่ า ใบอนุญาตและค่ าปรั บ .เ ช่ น 
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตาม
กฎหมายการสาธารณสุข ฯลฯ 
(๑ .๓ ).รายไ ด้จากทรัพย์ สิ นของ 
อบต. 
(๑.๔) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๑.๕) รายได้จากการพาณิชย์ 
(๑.๖) รายได้อื่นที่กฎหมายกําหนด 

๒. ภาษีและคา่ธรรมเนียมทีร่ัฐ
จัดเก็บให้และจัดสรรให ้ได้แก่ 
(๒.๑) ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน 
(๒.๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(๒.๓) ค่าภาคหลวงแร่และ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
 

๒. ภาษีและคา่ธรรมเนียมทีร่ัฐ
จัดเก็บให้และจัดสรรให ้ได้แก่ 
(๒.๑) ภาษีมลูค่าเพิ่ม 
(๒.๒) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๒.๓) ภาษีสุรา และ ภาษี
สรรพสามิต 
(๒.๔) ภาษีการพนัน 
(๒.๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย ์
(๒.๖) ค่าภาคหลวงแร่ และ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
 

 ๒. ภาษีและคา่ธรรมเนียมทีร่ัฐ
จัดเก็บให้และจัดสรรให ้ได้แก่ 
(๒.๑) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(๒.๒).ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
(๒.๓).ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต 
(๒.๔) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมอสังหาริมทรัพย ์
(๒.๕).ค่าภาคหลวงแร่ และ
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
(๒.๖).เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติในองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเช่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ 
เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเช่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ 
เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวอย่ าง เช่น .เ บ้ีย ยังชีพคนชรา .  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.เบ้ียยังชีพคน
พิการ ศูนย์บริการทางสังคม.ศูนย์
เ ด็ก เล็ก .อาหารเสริม .(นม ).และ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
และอื่นๆและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเช่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน้าที่ 
เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค์ 
ตั วอย่ า ง เช่ น .เ บ้ี ย ยั งชีพคนชรา 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคน 
พิการ.ศูนย์บริการทางสังคม.ศูนย์
เ ด็ก เล็ก .อาหารเสริม .(นม ).และ
อาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน 
และอื่นๆ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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๒. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล 

๑. รายจ่ายกําหนดไว้ในกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ซึ่งเปน็กฎหมายหลัก ได้แก่ 
- พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ (หมวด ๔  อํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาตรา ๔๕ และ มาตรา ๔๖ 
หมวด ๕  การงบประมาณและ   
การคลัง มาตรา ๗๔,๗๕,๗๖) 
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับ
กฎหมายรองที่เกี่ยวกับรายจ่าย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- กฎกระทรวง (๒๕๔๑) ออกตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๔๑ 
- ประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกําหนด
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

๑. รายจ่ายกําหนดไว้ในกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ซึ่งเปน็กฎหมายหลัก ได้แก่ 
- พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖        
(ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพยส์ินของ
เทศบาล มาตรา ๖๕,๖๖,๖๗,๖๗ทวิ
๖๗ตรี,๖๘,๖๙) 
- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอน   
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสําหรับ
กฎหมายรองที่เกี่ยวกับรายจ่าย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่กําหนดไว้ในกฎหมาย
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ซึ่งเปน็กฎหมายหลัก ได้แก่ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ (ส่วนที่ ๓ รายได้รายจ่าย
ของสภาตําบล  มาตรา๒๙,๓๐,๓๑,
๓๒,๓๓,๓๔,๓๕) 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สําหรับกฎหมายรองที่เกี่ยวกับ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล 

๒. ประเภทรายจ่ายตามที่กฎหมาย
หลักและกฎหมายรองกําหนดไว้ มี
ดังนี้ 
- เงินเดือน 
- ค่าจ้าง 
- เงินตอบแทนอื่น 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ 
- เงินอุดหนุน 
- รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือ
ตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
๓. การใช้จา่ยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ เช่น 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ถนนหนทาง 
- การพัฒนาสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การศึกษา 
- การสาธารณสุข 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย    
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

- การส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น 

- การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
 

๒. ประเภทรายจ่ายตามที่กฎหมาย
หลักและกฎหมายรองกําหนดไว้ มี
ดังนี้ 
- เงินเดือน 
- ค่าจ้าง 
- เงินตอบแทนอื่น 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ 
- เงินอุดหนุน 
- รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือ
ตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
๓. การใช้จา่ยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ เช่น 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ถนนหนทาง 
- การพัฒนาสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การศึกษา 
- การสาธารณสุข 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
- การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
 

๒. ประเภทรายจ่ายตามที่กฎหมาย
หลักและกฎหมายรองกําหนดไว้ มี
ดังนี้ 
- เงินเดือน 
- ค่าจ้าง 
- เงินตอบแทนอื่น 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินอื่น ๆ 
- เงินอุดหนุน 
- รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือ
ตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ 
๓. การใช้จา่ยเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา
บริการสาธารณะ เช่น 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ถนนหนทาง 
- การพัฒนาสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การศึกษา 
- การสาธารณสุข 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
- การป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
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ภาษีอากรตามประมวลรษัฎากร 

๓. การเสียภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๑ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เช่น  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (มาตรา ๗) พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๘) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(มาตรา ๖) พรบ.องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (มาตรา ๔๓) ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม มาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
แต่อย่างใด  

 ๓.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม     
 มาตรา ๘๑(๑) (ถ) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการให้บริการของ
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้
หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม และ มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร.ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.(ฉบับที่ ๒๙๑).พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด.๖.ในลักษณะ.๒.แห่งประมวล
รัษฎากร แก่สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารของสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ต้ังแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ   
การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ หรือเป็นการหารายได้หรือ
ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตาม  ตามมาตรา ๘๑(๑) (ถ) แห่งประมวลรัษฎากร   
แต่สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในทุกกรณี ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องกระทําภายในกําหนดเวลา ตามมาตรา ๘๕ และ๘๕/๑     
แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีลักษณะเป็น   
การพาณิชย์ หรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ให้มีสิทธิย่ืนคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนวันเริ่มมี
รายรับ 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีลักษณะเป็น       
การพาณิชย์ หรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ เกินกว่า.๑,๘๐๐,๐๐๐.บาท ต่อปี ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  
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 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ตามแบบ ภ.พ.๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป            

  ๓.๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
  ตาม มาตรา ๙๑/๓(๖) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการรับจํานําของ
กระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
กิจการรับจํานํา เท่านั้น และ มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย  
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๑) พ.ศ. ๒๕๓๙  ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ    
ตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร แก่สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับมูลค่า
ของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่วันที่         
๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณี
ประกอบกิจการรับจํานํา ตามมาตรา ๙๑/๓(๖) แห่งประมวลรัษฎากร แต่สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในทุกกรณี ตามมาตรา.๓.แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนตาม
แบบคําขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.๐๑) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้อง  
ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.๔๐ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป    

 ๓.๔  อากรแสตมป์  
  ตามมาตรา ๑๒๑  แห่งประมวลรัษฎากร ได้ยกเว้นอากรแสตมป์ได้แก่ รัฐบาล เจ้าพนักงาน
ผู้กระทํางานของรัฐบาลโดยหน้าที่ บุคคลผู้กระทําการในนามของรัฐบาลองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม และองค์การศาสนาใดๆ ในราชอาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคล อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย  
แต่ข้อยกเว้นนี้   มิให้ใช้แก่องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ หรือการพาณิชย์ 
ซึ่งองค์การบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทํา และตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวด ๔ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมป์ตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร แก่สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
สําหรับมูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทําตราสารของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นไป 
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  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับยกเว้น อากรแสตมป์ เฉพาะในกรณี
ที่กระทําการในนามของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมิใช่เป็นการพาณิชย์ ตามมาตรา ๑๒๑  
แห่งประมวลรัษฎากร  แต่สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ในทุกกรณี ตามมาตรา ๓  
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๑) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓.๕  การหกัภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการนําสง่ภาษี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครอง
จากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนมาก  ทั้งนี้เพื่อนําไปพัฒนาท้องถิ่น  
ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ได้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  จึงเกี่ยวข้องกับภาษี
อากรประเภทภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยตรง เนื่องจากเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
เงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  การมีและใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนําส่งกรมสรรพากร 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคําร้องขอมีเลขและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  
กรมสรรพากรจะเป็นผู้กําหนดเลขประจําตัวและแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง กําหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และ ผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมี
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจําตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  การหักภาษี ณ ที่จ่าย  
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แกผู่้รับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คํานวณภาษีและหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ทุกคราว
ในทันททีี่มีการจ่ายเงินได้  และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.๓ หรือ ภ.ง.ด.๕๓ พร้อมทั้ง
นําส่งเงินภาษีภายใน ๗ วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายเงิน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีจ่ายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน การคํานวณภาษีหัก ณ จ่าย 

แบบแสดง
รายการที่
ใช้ยื่น 

กําหนดเวลา
นําส่งภาษี 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑)(๒) เช่น 
- เงินเดือน ค่าจ้าง 
- ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา 
- เงินเพิ่มต่างๆ 
- ค่าป่วยการประจําตําแหน่ง 

คํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวล
รัษฎากรกําหนดในมาตรา  ๕๐(๑) 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๑)(๒) ซ่ึงเป็นเงินท่ี
นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะออกจากงาน 
เช่น เงินบําเหน็จพนักงาน ลูกจ้าง 

เงินได้ท่ีจ่ายหัก ค่าใช้จ่าย 
ส่วนแรก = ๗,๐๐๐ บาท x จํานวนปีท่ีทํางาน 
ส่วนที่ ๒ = ๕๐% ของเงินที่เหลือจากหัก 
ค่าใช้จ่ายส่วนแรก   
เหลือเท่าใดให้คํานวณภาษีตามอัตราภาษี          

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๒) เช่นค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ผู้มีเงินได ้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คํานวณ
หักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ 

ภ.ง.ด.๑๑

ภายใน ๗ วัน
นับแต่วัน   
สิ้นเดือน   
ของเดือน      
ท่ีจ่ายเงิน 

ค่าสิทธิ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิฯลฯ ตามมาตรา ๔๐(๓) 
เช่น  ซ้ือหรือจ่ายค่าใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คํานวณหัก
อัตราตามอัตราภาษีเงินได้ 
ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้คํานวณ
หักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๔) (ก) เช่นดอกเบี้ย  
พันธบัตร 

ให้คํานวณหักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ 

ภ.ง.ด.๒ ๒

ภายใน ๗ วัน
นับแต่วัน   
สิ้นเดือน   
ของเดือน      
ท่ีจ่ายเงิน 

เงินได้ตามมาตรา๔๐(๕)-(๘)๔(ไม่รวมค่าซ้ือ  
พืชผลทางการเกษตร)  เช่น 
- ค่าเช่ารถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เช่าท่ีดิน  
  หรืออาคาร 
- ค่าซ้ือวัสดุสํานักงานและครุภัณฑ์ต่างๆ 
- ค่าซ้ือที่ดิน ค่าถมดิน ค่าจัดสวน 
- ค่าขนส่ง ค่าบริการต่างๆ 
- ค่าซ่อมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ 
- ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างก่อสร้าง 

ให้คาํนวณหักในอัตราร้อยละ ๑.๐ 
กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้
คํานวณหักในอัตราร้อยละ ๑๕.๐ เฉพาะเงินได้
ตามมาตรา ๔๐ (๕)-(๖) 
เว้นแต่เงินได้ในการประกวดหรือแข่งขัน ให้
คํานวณหักอัตราตามอัตราภาษีเงินได้ 

 
 
 
 
ภ.ง.ด.๓ ๒ 
หรือ 
๔๑๑๗ ๓

ภายใน ๗ วัน
นับแต่วัน   
สิ้นเดือน   
ของเดือน      
ท่ีจ่ายเงิน 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๘)จากการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ 

เงินได้ท่ีจ่าย หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา* หารด้วย
จํานวนปีท่ีถือครอง ได้เท่าใดคํานวณภาษีตาม
อัตราภาษี แล้วคูณด้วยจํานวนปีท่ีถือครอง 

ท.ด.๑๖ ขณะจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม 

     * จํานวนปีท่ีถือครอง ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี ๕ ปี ๖ ปี ๗ ปี ๘ ปีขึ้นไป 

 ร้อยละ ๙๒ ๘๔ ๗๗ ๗๑ ๖๕ ๖๐ ๕๕ ๕๐ 

 

 
 อสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือรับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ ๕๐ 
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หมายเหตุ ๑. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ให้ย่ืนรายการตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ก สรุปรายการจ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๑)-(๒) 
 ๒. ภายในเดือนมกราคม ของปีถัดไป ให้ย่ืนรายการตามแบบ ภ.ง.ด.๒ ก สรุปรายการจ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐(๔) และแบบ ภ.ง.ด.๓ ก สรุปรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)-(๘) ด้วย 
 ๓. กรณีมีการต้ังฎีกาเบิกเงินและหักเงินภาษีก่อนจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้คํานวณและจดจํานวน
เงินภาษีที่ต้องหักไว้ในฎีกาเบิกเงินและให้แสดงรายการตามแบบ ๔๑๑๗  แนบพร้อมกับฎีกาเบิกเงิน 
 ๔. สําหรับการจ่ายเงินให้กับผู้รับรายหนึ่งๆมีจํานวนรวมทั้งสิ้นต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แม้ 
การจ่ายนั้นได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ก็ตาม 

 ๕. กรณีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้ที่มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยให้พิจารณา
อนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศประกอบด้วย 
  

กรณีจ่ายให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ประเภทเงินได้พึงประเมิน การคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

แบบแสดง
รายการที่
ใช้ยื่น 

กําหนด 
เวลา       

นําส่งภาษี 
เงินได้ตามมาตรา ๔๐๑ เช่น 
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
- ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าโทรเลข
และค่าธนาณัติ ค่าบริการโทรคมนาคม 

ให้คํานวณหักในอัตราร้อยละ ๑.๐  
 
ภ.ง.ด. ๕๓
หรือ 
๔๑๑๗๒

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๒)-(๖) ผู้เงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศ 
กรณีจ่ายเงินปันผล ให้คํานวณหักในอัตรา
ร้อยละ ๑๐.๐ 
กรณีจ่ายเงินได้อื่น ให้คํานวณหักในอัตรา
ร้อยละ ๑๕.๐ 

ภ.ง.ด.๕๔ 
หรือ 
 ๔๑๑๗๒

 
 

ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วัน  สิ้น
เดือน   ของ
เดือน 

ท่ีจ่ายเงิน 

เงินได้ตามมาตรา ๔๐(๘) จากการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ 

ให้คํานวณหักในอัตราร้อยละ ๑.๐ ท.ด.๑๖ ขณะที่มีการจด
ทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 

หมายเหตุ  ๑. สําหรับการจ่ายเงินครั้งหนึ่งๆ ต้ังแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป ตาม ข้อ ๒ (๔) ของประกาศอธิบดี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖)        

    ๒. กรณีมีการต้ังฎีกาเบิกเงินภาษีก่อนจ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้คํานวณและจดจํานวนเงินภาษีที่
จะต้องหักไว้ในฎีกาเบิกเงินและให้แสดงรายการตามแบบ ๔๑๑๗ แนบพร้อมกับฎีกาเบิกเงิน 

 ๓..กรณีการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้ที่เป็น บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ต่างประเทศ ให้พิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อนของแต่ละประเทศประกอบด้วย 
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      การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน โดยหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีข้อความด้านบนแต่ละฉบับดังนี้  

(๑)..ฉบับที่ ๑ .มีข้อความว่า “สําหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการ” 
(๒).ฉบับที่ ๒ มีข้อความว่า “สําหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน” 

 กําหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
(๑)..กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นเงินได้ประเภท

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา  เงินเพิ่มต่าง ๆ และค่าป่วยการประจําตําแหน่งให้ออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี (กรณีผู้ถูกหักภาษี  ณ ที่จ่าย
ทํางานจนถึงสิ้นปีภาษี ) หรือภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี 

(๒)..กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทอื่น ๆ ตามมาตรา ๔๐ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

      การจัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนําส่งภาษี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทําบัญชีพิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ
การนําส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ ๔) เรื่องกําหนดให้       
ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หรือภาษีการค้า ณ ที่จ่ายมีบัญชีพิเศษ โดยมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดี
กรมสรรพากรกําหนดเก็บไว้ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจ่ายเงินได้ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
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บทที่ ๓ 
ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ 

หัวข้อ ข้อผิดพลาดทีพ่บ ข้อแนะนาํ 
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บุคลากรมีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้อง

หักภาษี ณ ที่จา่ย แต่มิได้หักไว้ 
หรือหักไว้ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
- กรอกแบบแสดงรายการไม่
สมบูรณ์ ทําใหค้ํานวณภาษี
ผิดพลาด 
 
- จัดทําหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตาม ม.๕๐ ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากรไม่ถูกต้อง
และออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี  ณ  ที่จ่ าย ไม่ตรงกับวัน
เดือนปี ที่จ่ายจริง 

- แนะนําวิธีการคํานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
กรณีตําแหน่งงานที่มี เงินประจําตําแหน่งเช่น 
ผู้อํานวยการส่วน หัวหน้าส่วน หรือมีค่าตอบแทน
เช่น เลขานุการสภาฯ ให้นํามารวมเป็นเงินได้พึง
ประเมินในการคํานวณภาษีไว้ทุกคราวในทันทีที่มี
การจ่ายเงินได้ไว้ด้วย 
- ให้บุคลากรทกุคนกรอกแบบ ล.ย. ๐๑ 
- แนะนําการกรอกแบบ ภ.ง.ด.๑  ภ.ง.ด.๓ 
และภ.ง.ด.๕๓ ทั้งกรณีย่ืนด้วยกระดาษ ย่ืนด้วยสื่อ 
และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต 
- ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทําบัญชี
พิเศษแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ       
การนําส่งภาษี 
เว้นแต่ การจ่ายเงินที่มีการต้ังฎีกาเบิกเงินจากคลัง 
 
 

ภาษีมูลคา่เพิม่ - ไม่ทราบว่าผู้ทําธุรกรรมเป็น
ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 

- แนะนําวิธีการศึกษาข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต
ของกรมสรรพากร 

 - หน้าฎีกาไม่ได้แยก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกให้ชัดเจน 

 

- หน้าฎีกาต้องมีการแยกภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกให้
ชัดเจน 
- แนะนํารูปแบบของใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป    
ที่นํามาแนบฎีกา 

 - มลูค่างานที่มยีอดเงินได้รวม
เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทไม่มีใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม          
(ภ.พ.๒๐) ของคู่สัญญา           
แนบฎีกา 
 

- ขอความร่วมมือให้ อปท. แนะนําคู่สัญญาของ 
อปท. ที่เป็นผู้รับจ้างจากกรณีประมูลงานได้และ  
มียอดเงินได้รวมเกิน .๑ ,๘๐๐ ,๐๐๐ .บาท  ให้  
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และขอใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) แนบฎีกา 
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หัวข้อ ข้อผิดพลาดทีพ่บ ข้อแนะนาํ 

 - เทศบาลที่มีรายได้เชิงพาณิชย์
เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี   
แต่มิได้จดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- แนะนําให้ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตําบล  
และสภาตําบลได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๒๙๑ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่
หากได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลและมีรายได้ 
เ ชิ ง พ าณิ ช ย์  มี หน้ า ที่ ต้ อ ง จ ดทะ เบี ย น เ ป็ น
ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 

อากรแสตมปแ์ละ
การนําส่งสําเนา
สัญญา 

- องค์การบริหารส่วนตําบล 
ส่วนใหญ่จะทําใบสั่ งจ้างหรือ
บั นทึ ก ตกล งจ้ า ง ทุ ก สั ญญา 
แต่มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์บน  
ตราสาร เหล่ านั้ นทุ กสัญญา 
(สัญญาที่มีมูลค่าไม่เกิน  
๑๐,๐๐๐ บาท) 

- ตามระเบียบพัสดุฯ  อปท. กําหนดให้สัญญาที่มี
มูลค่าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องทําสัญญาจ้าง 
ใบสั่งจ้างหรือบันทึกตกลงจ้างแต่หากทําสัญญา
จ้างทําของ ใบสั่งจ้าง หรือบันทึกตกลงจ้าง.ต้อง
เสียอากรโดยการปิดแสตมป์บริบูรณ์บนตราสาร
เหล่านั้นด้วย 
 

 - มิได้กระทําตราสาร (อส .๔)
สัญญาเช่าที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูก
สร้างหรือแพ โดย อปท.บางแห่ง
มีการเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้
เป็นสํานักงาน  หรือใช้ทําลาน
กีฬาออกกําลังกาย  หรือใช้สร้าง
เตาเผาขยะ  หรือเช่าทําลาน  
ตากพืชผลการเกษตร 

- แนะนําให้กระทําตราสาร (อส.๔) ที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขาชําระอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์บริบูรณ์ได้กรณีเดียวตามประกาศ
อธิบดีฯเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) 
 

 - มิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์          
ในสัญญาเช่าบ้านที่แนบในฎกีา
เบิกเงินค่าเช่าบ้าน(ส่วนใหญท่ํา
สัญญาในช่วงต้นปีงบประมาณ) 

- แนะนําให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ในสญัญาเชา่บ้าน
ให้ครบถ้วน 

 - การคํานวณค่าอากรแสตมป์  
ในกรณีที่คูส่ัญญาจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง   
 

- ในกรณีที่คู่สัญญาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ต้องนําภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกจากมูลค่าสัญญา
จ้างก่อนการคํานวณค่าอากรแสตมป์ โดยมูลค่า
ตามสัญญา ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษของ ๑,๐๐๐ 
บาทต่ออากร ๑ บาท  
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หัวข้อ ข้อผิดพลาดทีพ่บ ข้อแนะนาํ 

 - ขอเสียอากรเป็นตัวเงินแทน
การปิดแสตมป์บริบูรณ์เกิน
กําหนดเวลา 
 
 

- กรณีมูลค่าสัญญาจ้างต้ังแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ขึ้นไปคู่สัญญาของ อปท. ต้องนําตราสารและ  
คู่ฉบับตราสารไปขอเสียอากรเป็นตัวเงินแทน  
การปิดแสตมป์บริบูรณ์ โดยใช้แบบคําขอ.อ.ส.๔  
ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา.ซึ่งคู่สัญญา
สามารถนําตราสารที่ยังมิได้ลงนามในสัญญาจ้าง 
พร้อมคู่ฉ บับไปขอชําระอากรเป็นตัวเ งินต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ก่อนหรือภายใน 
๑๕ .วัน นับแต่วันถัดจากวันที่มีการลงนามใน  
ตราสารนั้น 

 - อปท.มิได้นําส่งทะเบียนข้อมูล
สัญญาซื้อหรือขายที่มีมูลค่า
ต้ังแต่ ๑ แสนบาทขึ้นไปตาม
หนังสือขอความร่วมมือหรือ
บันทึกข้อตกลง 

- แนะนําให้นําส่งตามหนังสือของกรมสรรพากร  
ที่ กค ๐๗๒๓/๕๙๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตามสัญญา
หรือข้อตกลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



คู่มือแนะนาํการชําระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ชื่อบัญช ี 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากร
แสตมป์ 

อื่นๆ 

รายได ้             

รายได้จากการพาณิชย ์(บริการ)     ม.๗๗/๒       

      ม.๗๘/๓       

      ม.๗๘/๑       

      ม.๘๑       

      ม.๘๖/๔       

      ม.๘๖/๖       

      ป. ๘๖/๒๕๔๒       

รายจ่าย       
เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 

 ม.๕๐(๑)     

เงินเดอืน(ฝ่ายประจํา)และค่าตอบแทนพนักงาน   ป. ๙๖/๒๕๔๓         

ค่าตอบแทน   ม.๔๒         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คู่มือแนะนาํการชําระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ชื่อบัญช ี 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากร
แสตมป์ 

อื่นๆ 

    
กฎกระทรวง ฉบับที่ 

๑๒๖         

              

ค่าใช้สอย ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)         

              

              

ค่าวัสดุ ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)         

              

              

ค่าสาธารณูปโภค ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)         

              

ค่าภาษีรถยนตส์ํานักงาน             

              



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คู่มือแนะนาํการชําระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ชื่อบัญช ี 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากร
แสตมป์ 

อื่นๆ 

ค่าเบี้ยประกันภยั             

              

ค่าบริการ ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)     ม.๑๐๔   

          
บัญชีอากร
แสตมป์   

              

เงินอุดหนุน ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)         

              

              

              

ค่าครุภัณฑ์     (ตามแผนการพฒันา) ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)         

              

              



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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คู่มือแนะนาํการชําระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ชื่อบัญช ี 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากร
แสตมป์ 

อื่นๆ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ตามแผนการพัฒนา) ม.๖๙ทว ิ ม.๕๐(๔)     ม.๑๐๔   

          
บัญชีอากร
แสตมป์   
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